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Изследвани са 238 български херб арни об разц и от Херб ариум а на Аграрен университет  – Пловд ив (SOA) , И нст ит ут по биораз нообразие и ек осист емни изсл едвания ( SOM), Биол огичен ф ак ултет  

на СУ (SO), в к оит о са депозирани мат ериал и от Iris , секция Limniris. 

Провед ени са теренни проучвания и проверка на съст оянието за част от л окал ит етит е на крит ичните вид ове от изсл едванат а група през период а 2010-2011 г.

Коорд инат ите са снети от топограф ски к арти и са преизчисл ени в UTM квад рант и с разм ери 10x10 км. И нф ормац ият а от херб арните об разци и авт орск ит е сб орове са въвед ени в баз а-данни. 

Изготвени са к арт и на съвременнот о разпрост ранение, баз ирани на нал ичнат а д о м омента инф ормац ия.

СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОТАНИКА

Iris sib irica L .

Няма данни от авт орски сборове и 

депоз ирани в херб ариумит е 

образци, к оит о д а потвържд ават 

участиет о на вид а з а района на 

Славянка, въпреки, че се посочва в 

реф ерент ните флорист ични 

български изд ания. В продъл жение 

на два вегетац ионни сез она при 

тереннит е авт орск и изслед вания, I. 

sibirica не е отк рит  в района на 

Средна гора, к оето предпол ага 

стесняване на ареал а м у у нас. 

Iris p seud acoru s L.

В българскат а фл ористична 

литерат ура видът се съобщ ава з а 

цялат а ст рана, но депозиранит е 

образци и авт орскит е сб орове 

пок азват по-ограничено 

раз пространение. П о наши 

набл юдения динамик ата на 

попул ациит е е повл ияна от 

ант ропогенно възд ействие. Ед ни от 

най-м ногочислените попул ации на 

вид а, регист рирани при т ереннит е 

ни проучвания, са т ези в района на 

Бат овскит е бл ата, ал увиал нит е гори 

на Ропотам о и м очурл ивит е л ивад и 

край с . Цръклевци.

11. Външните перигонни листчета с реснички по горната си повърхнос. Външните перигонни листчета с реснички по горната си повърхностт ……...………………...…………. (. (sect.sect. IrisIris))

1*. Външните перигонни листчета без реснички по горната си повър1*. Външните перигонни листчета без реснички по горната си повърхностхност …. …. ((sect.sect. LimnirisLimniris) ) ..... . 22

2. Цветове жълти (рядко бели), листа мечовидни, сивозелени, широ2. Цветове жълти (рядко бели), листа мечовидни, сивозелени, широки над 1,5ки над 1,5--2 см2 см

........................................................................................................................................................................................................................................................................ I. pseudacorusI. pseudacorus

2*. Цветове сини, синьовиолетови (рядко бели), листа линейни, тревисти, широки до 1 см .3

3. Стъблата над 80 (100) см високи, кухи .................................................................... I. sibirica

� Ревизираните до момeнта колекции не дават пълна информация за 

разпространението на род Iris, секция Limniris в  България. Част от ескикатите 

са в лошо състояние, с недостатъчно диагностични белези, някои с непълна 

хорология, неточни или непъ лни данни за локалитетите. Дру га част са 

депозирани преди повече от 100 години - някои от локалитетите, посетени в  

хода на проу чването не са доказани със съвременни сборове, което

предполага ограничаване на ареала за някои от видовете в  България.

� Част от литерату рните данни не са потвърдени с материали в  хербариу мите, 

което поставя под съмнение коректността на съобщенията.

� Наличната информация показва по-огранич ено разпространение на Iris 

graminea от посочваното в  обобщените флористични издания.

� Необходимо е детайлно проу чване на разпространението и стру кту рата на 

попу лациите за видовете с намаляващи попу лации, в резу лтат на 

прекомерна експлоатация и застрашените от загу ба на местообитания.

ОпределителенОпределителен ключ на род ключ на род IrisIris ssect.ect. LimnirisLimniris в Българияв България

Iris sint enisii Jan ka.

Нашит е наблюд ения, д епоз иранит е 

хербарни образци, какт о и 

съвременнит е л ит ерат урни данни 

пок азват по-широк о

раз пространение на I.  si ntenisii в 

странат а. Същ ествуваща 

инф ормац ия не док азва 

раз пространение на вид а з а 

Знеполск и район, З апад ни гранични 

планини, Бел асица, Сл авянка, 

Долината на М ест а и Струм ска 

долина. 

Iris g ramin ea Jan ka.

Въпреки, че се съобщ ава з а ц ял ата 

страна анализът  на хорол огичнит е 

данни показва по-ограничено 

раз пространение 

Близк и м орф ол огични бел ез и и 

сход ен хаб ит ус на I . si ntenisii и I. 

grami nea, са причина з а 

непрек ъснат ите ревизи на 

материал ит е от дват а т аксона

4*. Завръзът гладък, без надлъжни бразди. Цветната тръбица, ясно4*. Завръзът гладък, без надлъжни бразди. Цветната тръбица, ясно забележимо позабележимо по--

дълга от завръза ............................................дълга от завръза ....................................................................................................................................... ................... I. sintenisiiI. sintenisii

3*. Стъблата до 60 (70) см високи, плътни3*. Стъблата до 60 (70) см високи, плътни ………………………………………………………………………………………………........... 4........... 4

4. Завръзът с ясно различими надлъ жни бразди. Цветната тръбица п4. Завръзът с ясно различими надлъ жни бразди. Цветната тръбица поо--къса от къса от 

завръза, почти неразвита ......................................завръза, почти неразвита ...................................................................................................................... .......... I. gramineaI. graminea

Авт орит е изказ ват  своята признат ел ност  на Вл ад имир Вл адим иров, Соня Цонева и Валери Георгиев от ИБЕИ - БАН, Соф ия з а люб ез нот о съд ействие при събиранет о на м атериал и.

Изследването е част от инвентаризац ията на херб арните кол екции от род Iris  в страната и е осъщ ествено с  финансовата подкрепа по договор 20-10 ( АУ-Пл овдив).

Iris pseudacorus Iris sibirica Iris sintenisii Iris graminea


